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utgörs av ett flertal fastigheter med både kommunen och 
enskilda som fastighetsägare. Erforderliga fastighetsregle-
ringar kommer att ske för att få ändamålsenliga fastighets-
indelningar för framtida bebyggelse.

Medverkande
Förslaget till planprogram är framtaget av Upplands-Bro 
kommun, Plan- och exploateringsavdelningen i samverkan 
med Villamarken AB och Kilenkrysset AB. Ramböll Sve-
rige AB har varit ansvarig konsult.

PLANPROCESS
Programsamråd
Planprogrammet omfattar ett stort markområde sydväst om 
Brunna trafikplats som är tänkt att byggas ut etappvis un-
der en längre tid. Därför blir programmet gemensamt för ett 
flertal kommande detaljplaner.

BEHOVSBEDÖMNING AV
MILJÖPÅVERKAN
Motiverat ställningstagande
Kommunen bedömer att den planerade exploateringen och 
utvecklingen i programområdet medför viss och betydande 
miljöpåverkan i de olika delområdena A-E. Därför bör i 
detaljplaneskedet miljöbedömningar med tillhörande miljö-
konsekvensbeskrivningar tas fram.

Följande aspekter har ansetts som mest betydande och ska 
beskrivas i de olika miljökonsekvensbeskrivningarna:

•  Påverkan på ESKO.
•  Påverkan på Naturreservat.
• Bullerpåverkan.
• Påverkan på värdefull natur, våtmarker om 
               område A,B,C äldre skog område B, ängs-    
               och hagmark område D. 
• Eventuellt förorenad mark syltfabriken.
• Friluftsliv gröna stråk.
• Ytvatten och dagvatten.
• Värdefulla svampar och växter

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
Programområdet har i gällande översiktsplan, ÖP 2010,   
pekats ut som intressant för utredning av ny bebyggelse och 
som tätortsnära naturområde/nytt kommunalt naturreservat. 
I översiktsplanen har en grön koppling för att bevara den 
regionala grönkilen Görvälnkilens värden lagts in. Enligt 
RUFS 2010 (Regional utvecklingsplan för Stockholmsre-
gionen) är det angeläget att bevara de gröna kilarna. Gör-
välnkilen är ett av flera stora sammanhängande vatten- och 
naturområden i länet och bildandet av det kommunala       
naturreservatet Lillsjön-Örnässjön är ett led i att säkerställa 
denna naturmark för framtiden.

Översiktsplanen föreslår även ett verksamhetsområde och/
eller handel längs med väg E18. 

Politiska beslut
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott besluta-
de 2013-01-23 § 4 att ta fram ett förslag till detaljplane-       

SAMMANFATTNING
Detta förslag till planprogram för Örnäs 1:2 m. fl. är utar-
betat av en projektgrupp med representanter från Upplands-
Bro kommun (Plan- och exploateringsavdelningen), Villa-
marken AB, Kilenkrysset AB samt Ramböll Uppsala AB. 
Planprogrammet är tänkt att användas som underlag för den 
fortsatta planprocessen med detaljplaneläggning för verk-
samheter och bostäder enligt den antagna översiktsplanen 
(ÖP 2010) för Upplands-Bro kommun.

INLEDNING
Bakgrund och syfte
Syftet med detta planprogram är att översiktligt utreda för-
utsättningar och utforma utgångspunkter för kommande 
detaljplanering av nya bostads- och verksamhetsområden i 
den västra delen av Kungsängens tätort.

Kommunala mål och intentioner
Framtagande av planprogrammet utgör del i förverkligandet 
av kommunens måldokument att skapa boendemiljöer med 
förutsättningar för en bra livsmiljö och att erbjuda mark för 
näringslivsetableringar.

Avgränsning och markägoförhållanden
Programområdet avgränsas i norr av väg E18, i öster av 
Granhammarsvägen, i söder av parkeringen vi Lillsjö Bad-
väg och i väster av den föreslagna gränsen för nytt kom-
munalt naturreservat.

Markägoförhållandet inom programområdet är splittrat och 

Del 1 - BESKRIVNING AV OMRÅDET
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program för fastigheten Örnäs 1:2 m fl. Uppdraget ska 
samordnas med utredningen om bildande av kommunalt 
naturreservat av det tätortsnära grönområdet kring Lillsjön 
och Örnässsjön.

Förordnanden
Inom programområdet finns ett antal fasta fornlämningar 
med fornlämningsområden samt utökat byggnadsfritt 
avstånd längs E18 till 50 meter.

Ortofoto med ungefärligt läge för programområdet
(röd linje) som utgörs av två delområden

Snedbild över programområdet, Granhammarsvägen till höger i bilden och Örnässjön till vänster

Hela programområdet ligger inom Östra Mälarens         
vattenskyddsområde för Görväln som utgör vattentäkt för 
ca 400.000 personer.

Riksintressen
Väg E18 är av riksintresse.

Planförhållanden
Programområdet är inte detaljplanelagt.

OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR
Plandata
Programområdet är beläget nordväst om Kungsängens tät-
ort och omfattar en sammanlagd yta av cirka 76 hektar.

Allmän beskrivning och geografi
Området är beläget ca 20 – 45 meter över havet på norra 
och östra sidan av Örnässjön. Marken öster om sjön utgörs 

Kungsängen

Örnässjön

Lillsjön
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till största delen av skogsmark. Inom programområdet finns 
rikligt med stigar och gångvägar som gränsar direkt mot det 
blivande naturreservatet.

På norra sidan av sjön finns mindre skogsområden och öpp-
na ytor som åker och hagmark. Där finns bland annat en 
hästgård, en livsmedelsindustri och en herrgård.

Naturvärden
ADOXA Naturvård har genomfört en översiktlig natur-  
värdesinventering, Naturvärdesbedömning 2013. Den om-
fattar ett cirka 200 ha stort område där programområdet och 
den norra och östra delen av det blivande naturrreservatet 
ingår. Inventeringen grundar sig på en naturreservatsutred-
ning och andra befintliga uppgifter samt fältstudier som ut-
fördes under 2013.

Inom programområdet finns en gammal allé med hästkas-
tanj med högt naturvärde (klass 2). Skogsmarken har visst 
naturvärde (klass 3) och den tidigare odlade marken har lågt 
naturvärde (klass 4).

Kulturvärden
Någon arkeologisk utredning är inte genomförd inom pro-
gramområdet. Ett utdrag från Riksantikvarieämbetets forn-
sök redovisar ett tiotal kulturhistoriska lämningar som kan 
komma att beröras av programområdet.

Geoteknik
En geoteknisk utredning, Översiktligt PM Geoteknik, Ör-
näs, Upplands-Bro kommun, har tagits fram av Bjerking 

Utdrag ur geoteknisk utredning, PM Geoteknik Örnäs (2013), svart linje utgtör ungefärlig gräns för programområdet
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Arkitekter och Ingenjörer 2013. Hagmarken i norr utgörs 
till största delen av lera med inslag av berg och fastjords-
kullar. Tyngre byggnader bedöms behöva grundförstärk-
ning med pålar. 

Skogsmarken utgörs av morän och berg i dagen. Förutsätt-
ningarna för grundläggning bedöms generell som goda. Ett 
mindre område med lera och kärrmark finns där urgrävning 
och återfyllning med kvalificerade massor bedöms nödvän-
digt.

I södra delen av programområdet finns ett låglänt område 
där vatten är instängt och det har bildats ett torvlager ovan 
leran. Där behöver troligen marknivån höjas och leran   
skiftas ut mot kvalificerade massor.

Grundvatten förekommer i morän- och bergområden som 
lokala vattenytor i isolerade lågpunkter i det underliggande 
berget.

Förorenad mark
Det finns inga kända markföroreningar inom programom-
rådet.

Landskap
Som ett stöd i pågående planering har en landskapsanalys 
(2013-12-20) tagits fram, se bild till höger. Området för 
detaljplaneprogrammet ingår som del av analysområdet. 
Landskapsanalysen är en värdering av platsen baserad på 
landskapet, kulturhistorien, befintlig markanvändning och 
bebyggelse. I Örnäs finns en mängd kvaliteter, dessa bör tas 

Utdrag ur Landskapsanalys Örnäs 
(2013). Teckenförklaring: gul stjärna 
utgör landmärke, Rosa punkt utgör mål-
punkt, svart streckad linje utgör barriär, 
orange streckad linje utgör landskaps-
rum, grön streckad linje utgör ridå (t.ex. 
allé), grön heldragen linje utgör vege-
tationsgräns (grön prickad linje utgör 
åkerholme), Lila yta utgör kulturmiljö, 
mörklila streckad linje utgör privat zon, 
ljusgrön yta utgör rekreativt värdefull 
skog, gul yta utgör svårtillgänglig sump-
skog, blå yta utgör strandzon, orange 
punkt med svart yttre linje utgör entréer, 
rosa streckad linje utgör äldre vägnät, 
orange pil utgör siktlinjer
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Utdrag ur förslagskarta naturreservat till höger.
Teckenförklaring: Blå linje utgör gräns för föreslaget na-
turreservat. Den svartskrafferade ytan utgör område med 
förbud att jaga övrigt vilt. Den röda skrafferingen utgör 
område med tillträdesförbud under tiden fr.o.m. 1 april 
t.o.m. 15 augusti. Den gula skrafferingen utgör område 
med förbud att ha hund under tiden fr.o.m. 1 maj t.o.m. 30 
september.

tillvara och utvecklas. Nedan listas elementen i landskaps-
analysen:

• Landmärken inom området består av ridskolan, livs-
medelsindustri, vattentorn, större livsmedelsbutik, 
skidbacke och utsiktsplats samt värmeverk.

• Målpunkter inom området består av ridskolan, försko-
lor, större livsmedelsbutik, Lillsjöns friluftsområde 
med badplats, motionsspår, bangolf etc.

• Barriärer inom området utgörs av större vägar (E18 och 
Granhammarsvägen).

• Landskapsrum inom planområdet är belägna invid sylt-
fabriken och herrgården, i områdets norra delar.

• Ridåer inom området kan vara alléer eller annan visuell 
vegetationsgräns. En allé finns i anslutning till herrgår-
den.

• Vegetationsgränser inom området är en gräns mellan 
öppet landskap och skogsparti (brynzon). Vegetations-
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gränserna är tydligast i områdets nordvästra del.

• Kulturmiljö inom området utgörs av herrgårdsmiljö 
med tillhörande arbetarbostäder, rak alléprydd entré-
väg, odlingslandskap och hagmark.

• Privata zoner inom området är upplevd kring bostad  
eller verksamhet vid Örnäs herrgård.

• Rekreativ och lättillgänglig värdefull skog finns inom 
stora delar av området.

• Svårtillgänglig sumpskog inom området är beläget i 
dess södra delar.

• Entréer inom och till området är idag otydliga.

• Siktlinjer inom området finns i störst omfattning i dess 
norra del. Området är till stora delar skogsbevuxet eller 
innehåller ridåer som skyddar från både insyn och ut-
blickar. Från väg E18 öppnar landskapet upp sig vid en 
punkt vid ridskolan och ger utblick över kulturmiljön. 
Vid herrgården finns en öppen utblick över Örnässjön.

Naturreservat
I rapporten Aldrig långt till naturen - skydd av tätortsnä-
ra natur i Stockholmsregionen” (Länsstyrelsen Rapport 
2003:20) listas bl.a. utredningsområden i länet som varken 
Länsstyrelsen eller berörd kommun tagit ställning till hu-
ruvida de kan skyddas genom t.ex. naturreservat. Lillsjön-  
Örnässjön utgör i denna rapport ett sådant utredningsom-

råde. I översiktsplan (ÖP) 2010 föreslås att området runt 
sjöarna Örnässjön och Lillsjön avsätts som naturresrvat 
p.g.a. sina natur- och friluftsvärden, och att området ligger 
tätortsnära och ingår i den regionala grönkilen, Görvälnki-
len. Se förslagskarta för naturreservatet på sida 10.

UTVECKLING AV FUNKTIONER
Service
Kommunen verkar för att dess två centra – Bro – och 
Kungsängens centrum stärks för att möjliggöra ett större 
utbud av dagligvaruhandel och kommersiell service. Detta 
kan främst ske genom byggande av nya bostäder och där-
med ökat kundunderlag. Programområdet ansluter både 
till Lidl´s handelsplats och det nya utvecklingsområdet för 
sällanköpshandel invid Brunna trafikplats. Avståndet med    
cykel till Kungsängens centrum är drygt 2 km från det när-
mast belägna nya bostadskvarteret inom programområdet.

Arbete och näringsliv
Detaljplaneprogrammet redovisar förslag till utveckling av 
ett nytt verksamhetsområde för småindustri och handel.

Boende
Kungsängen är en populär bostadsort i Stockholms län be-
roende på dess närhet till Mälaren, en stor tillgång till tät-
ortsnära rekreationsområden samt tillgång till pendeltågsta-
tion och Kungsängens trafikplats vid väg E18.

Detaljplaneprogrammet bidrar till ett effektivt nyttjande av 
redan gjorda investeringar i kommunal infrastruktur med 
gator och ledningar, skolor och förskolor och idrottsplatser.

Grunddragen i bebyggelseutformningen finns föreslagen 
i planprogrammet där lokalgator, gång- och cykelstråk,     
gröna samband och koppling till det kommunala lednings-
nätet översiktligt utretts.

Cirka 200 nya bostäder i olika former av småhus kan     
komma att byggas.

Trafik
Enligt uppgift från trafikverket har väg E18 ett trafikflöde 
på 35 000 fordon per ÅMD (årsmedeldygn), varav cirka      
4 200 utgörs av tung trafik dygn. För Granhammarsvägen 
är motsvarande siffror 9 000 fordon per ÅMD varav cirka 
720 är tung trafik.

För väg E18 gäller ett byggnadsfritt avstånd från vägom-
rådet med 50 meter. E18 är en primär väg för transport av 
farligt gods. 

Inom programområdets nordvästra del i anslutning till 
herrgården och livsmedelsindustrin finns ett enkelt enskilt    
vägnät av grusvägar med öppna diken. I områdets södra del 
finns inget vägnät. I programområdets mellersta del finns 
cirka 600 meter utbyggd gata i Pettersbergsvägens förläng-
ning västerut. Denna gata är av god teknisk kvalitet och kan 
efter mindre rensning av diken och borttagning av slyvege-
tation längs kanterna ingå som del i systemet av lokalgator 
inom programområdet.

Kollektivtrafik
SL Buss nr 559 går mellan Livgardet och Kungsängens   
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station med kvartstrafik och från Rönnbärsvägen/Granham-
marsvägen tar det cirka 10 minuter in till Kungsängens 
station. Omfattning och utvecklingen av kollektivtrafiken 
i anslutning till programområdet utreds i kommande detalj-
planeskede.

Biltrafik och utformning av gator
Vägnätet inom programområdet förbinds till befintligt      
gatunät så att återvändsgator eller slutna enklaver undviks i 
största möjliga mån.

Pettersbergsvägen avses att förlängas norrut och kopplas 
samman med Örnäsvägen som en lokalgata för personbils-
trafik med en gång- och cykelväg bredvid. Tung lastbils-
trafik är inte tänkt att trafikera Örnäsvägen utan lastbils-
transporter mellan det föreslagna verksamhetsområdet 
(område C) och industrikvarteren norr om väg E18 ska           
hänvisas till den i framtiden utbyggda lokalgatan mel-
lan Pettersbergsvägen och Mätarvägen via befintliga väg-     
tunnlar under väg E18 och den västgående påfartsrampen. 
Reglering av hastigheter görs av kommunen via beslut om 
en Lokal Trafikföreskrift (LTF). Kommunen bedömer i 
detta skede att en rimlig hastighetsbegränsning för Petters-
bergsvägen är 40 km/h.

Lokalgatorna i bostadskvarteren kan ha varierande standard 
beroende på trafikmängder, fordonsslag och krav på fram-
komlighet. Kommunen blir huvudman för lokalgatorna.

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelvägar inom programområdet ska anslutas 

till det system som redan finns utbyggt i Kungsängen och 
ha samma tekniska standard. För de mindre lokalgatorna 
behövs det i många fall inte separata fält för gående och 
cyklister, utan de kan samsas med biltrafiken i låga hastig-
heter.

Fritid, rekreation
När programområdet byggs ut ska det samordnas med åt-
komst till naturområden och befintliga strövstigar som på 
ett enkelt och lättförståeligt sätt kan kopplas samman i   
gröna stråk.

Landskap och kulturmiljö
I programområdets västra del med herrgården och den 
öppna åker-och ängsmarken finns ett vackert kulturland-
skap. Allén ner till herrgården vid Örnsässjöns strand har 
generellt biotopskydd. Sumpskogspartier omfattas av det 
markavvattningsförbud som råder inom hela Stockholms 
län.

När man vill bebygga där det finns sumpskog i Stock-
holms län krävs dispens från Länsstyrelsen mot förbudet att 
markavvattna. Detta görs i detaljplaneskedet. För att kunna 
söka dispens behövs särskilda skäl. Särskilda skäl är att om-
rådet saknar betydelse ur naturskyddssynpunkt.

Teknisk försörjning
Kommunala ledningar för vatten och avlopp samt dag-
vatten finns vid Pettersbergsvägen och Norrbodavägen-
Lärksoppsvägen.

Vatten- och avloppsledningar ska anslutas till det lokala 
VA-ledningsnätet. Anslutningspunkter för detta utreds i 
kommande planering.

De nya bebyggelseområdena kommer att anslutas till det 
kommunala vatten- och avloppsnätet. I samband med den 
kommande detaljplaneringen måste det undersökas om det 
befintliga VA-nätet har tillräcklig kapacitet för en utbygg-
nad.

Vattenledningar byggs ut samtidigt med spillvattenledning-
arna och förläggs i samma ledningsschakt inom allmän 
platsmark för gata eller natur.

Vatten 
Kommunalförbundet Norrvatten producerar kommu-
nens dricksvatten. Kungsängens vattentorn är beläget vid         
Pettersbersvägen inom programområdet.

Avlopp/spillvatten
Käppalaförbundet sköter reningen av avloppsvattnet i Käp-
palaverket som ligger på Lidingö.

Dagvatten
Dagvatten ska om möjligt tas om hand och renas lokalt, 
enligt LOD. Örnässjön är väldigt känslig och Gröna Da-
len saknar kapacitet för att ta emot mer dagvatten. För att 
minska belastningen på recipient bör bebyggelseområden 
planeras så att det blir liten andel hårdgjorda ytor och ökat 
lokalt omhändertagande eller fördröjning av dagvatten.
Både verksamhetsområden och bostadsområden ska pla-
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neras efter förutsättningen att avrinningen från kvarters-
mark till allmän platsmark/gata inte ska överskrida dagens          
utflöde. Gatumarken inom verksamhetsområdet kan avvatt-
nas genom öppna diken eller en kombination av diken och 
dagvattenledningar till sedimenterings- och fördröjnings-
magasin med styrt utflöde till recipienten. Dagvattendam-
mar med dämd vattenyta kan ge ett tillskott till natur- och 
fritidsupplevelsen av landskapet. Inom verksamhetsområdet 
kan andelen hårdgjorda ytor bli mycket stor och resultera i 
snabba och häftiga flöden vid stormregn. Därför gäller det 
att redan från början se till att tillräckliga magasineringsvo-
lymer även inom tomtmark finns tillgängliga.

Dagvattenhanteringen inom bostadskvarteren har en enk-
lare utformning än verksamhetsytor då andelen hårdgjorda 
ytor vanligen är mycket mindre. Regnvatten från takytor 
infiltreras normalt på tomtplatsen och hårdgjorda ytor för 
biluppställningsplatser kan oftast avledas till gatumarken. 
Vägdagvattnet avleds via dagvattenbrunnar och ledningar.
Dagvattnet rinner ut i Mälaren. För att rena dagvattnet har 
kommunen fem dagvattendammar och fler planeras.

Fjärrvärme
Fjärrvärme finns delvis utbyggt inom tätorterna. En större 
sammankoppling av systemen vore önskvärt.

El och IT
I samband med att vatten- och avloppsledningar och an-
dra ledningar dras fram, är det lämpligt att fiberkabel för     
bredband kan dras samtidigt. Kommunens målsättning är 
att nya bostadsområden ska erbjudas bredband.

Utdrag ur Bullerutredning för Örnäs (2014), trafikbuller från väg E18 invid delområde D och E inom programområdet

Hälsa och säkerhet
Luftsituationen i Upplands-Bro är god och värdena ligger 
enligt hittills gjorda kartläggningar under gällande gräns-
värden för miljökvalitetsnormer för luftkvalitet.

Programområdet berörs inte av någon risk för översväm-
ning, skred eller ras till följd av eventuella klimatföränd-
ringar.

Flygbuller förekommer från Arlanda liksom skottbuller från 
övnings- och skjutfältet inom försvarets mark, dock utan att 
medföra någon olägenhet.

Trafikbuller finns sammanställt i en Bullerutredning för Ör-
näs (2014), se sida 13-15. Trafikbullret från E18 är däremot 
högst påtagligt inom stora delar av programområdet och 
inom ett avstånd från ca 350 från vägområdet överskrider 
den ekvivalenta (beräknade) ljudnivån 55 dB(A) vilket gör 
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Utdrag ur Bullerutredning för Örnäs (2014), trafikbuller från väg E18 invid delområde C inom programområdet

marken mindre lämplig för bostadsändamål.

E18 är en primär transportled för farligt gods och Granham-
marsvägen upp till Brunna trafikplats utgör sekundär trans-
portled för farligt gods.

Vid kommande detaljplanering måste riskbilden närmare 
utredas för ny bebyggelse i anslutning till motorvägen.

Programområdet ska utformas så att tillräckliga skyddszo-
ner av främst befintlig natur sparas för att ge skydd mot 
buller och störande insyn/belysning mellan områden för  
bostäder och det framtida verksamhetsområdet.

Trygghet
För att uppleva trygghet i det dagliga livet måste gator, 
grönstråk och allmänna platser för fritid och rekreation 
vara genomtänkt utformade och med god tillgänglighet för 
alla. Det innebär bland annat att miljöer ska planeras med 
god sikt, god belysning och öppenhet längs t.ex. gång- och      
cykelstråk. Dåligt belysta, svårorienterade och oöverblick-
bara miljöer bör därför undvikas.
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Utdrag ur Bullerutredning för Örnäs (2014), trafikbuller från Granhammarsvägen invid delområde A inom programområdet. Observera att det rosafärgade området inte har något samband 
med föreliggande förslag till detaljplaneprogram
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OMRÅDE A

B
C

DE

UTVECKLING AV PROGRAMOMRÅDET
I detta avsnitt av programhandlingen följer förslag till dis-
position av programområdet. En beskrivning av de olika 
förslagsområdena inom detaljplaneprogrammets gränser 
presenteras i tur och ordning, områden A - E. Se utdrag ur 
programkarta på sida 17 samt snedbild till på denna sidan 
med områdesindelning.

Snedbild med områdesindelning av programområdet

DEL 2 - FÖRSLAG
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Programkarta
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Vision
Området ska primärt användas för bostadsändamål och 
bör anslutas till Granhammarsvägen med bebyggelse som 
kan bidra till ett mer utvecklat gaturum. Bebyggelsen är 
inspirerad av trädgårdsstadens principer då den ska kunna 
varieras till innehållet med t.ex. friliggande småhus och 
kedjehus, radhus om två till tre våningar samt flerbostads-
hus om fyra till sex våningar. Placering och lokalisering av 
bebyggelsen har dessutom delvis anpassats efter befintlig 
topografi samt med entréer och utfarter ut mot lokalgata och 
en mjukt utformad gatusträckning med rundkörningsmöj-
lighet. Grönområden med varierad topografi har sparats för 
närrekreation. Detta medför ett boende som är beläget nära 
Kungsängen och kollektivtrafiken, bullerskyddat och med 
gynnsamt mikroklimat, god luftkvalitet samt direkt närhet 
till naturreservatet med rekreations- och naturmiljöer. Be-
fintlig vegetation och särskilt gamla tallar bör bevaras när-
mast Granhammarsvägen. Närheten till naturreservatet med 
rekreations- och naturmiljöer bör i bebyggelsens placering 
hanteras varsamt så att ett respektavstånd ges till naturre-
servatet. 

Allmänt
Område A är lokaliserat längs Granhammarsvägen i Kungs-
ängens nordvästra del. Väster om området är Lillsjön samt 
det planerade naturreservatet beläget, och åt nordost är Lidl 
samt nybyggda bostadsområden lokaliserade. På östra si-
dan av Granhammarsvägen finns bostadsbebyggelse om tre    
våningar lokaliserat på Hallon- och Körsbärsvägen. Denna 
bebygglese är indragen från Granhammarsvägen och av-

skiljd med både vegetation samt gröna vallar.

Markberedning
Område A är oexploaterat och utgörs av skogsmark med 
morän och berg i dagen. I områdets norra del finns en våt-
mark/sumpskog. Området är rikt topografiskt varierat och 
marknivån kommer delvis att behöva förändras innan till-
kommande bebyggelse kan etableras. Stor vikt har dock 
lagts på att placera bebyggelsen efter de topografiska förut-
sättningarna utan att sådana ingrepp behövs.

Gator
Området bör anslutas och få sin huvudsakliga entré i en   
cirkulationsplats vid Hallonvägens nuvarande anslutning 
till Granhammarsvägen. Området bör även kopplas till 
Norrbodavägen och Pettersbergsvägen via lokalgata. Detta 
innebär att området får två infarter. Ett mindre gatunät är 
tänkt att ansluta tillkommande bebyggelse i en rundkörning.

Dagvatten
Området är beläget inom den sekundära zonen för Östra 
Mälarens vattenskyddsområde. Hantering av dagvatten 
avses ske enligt kommunens riktlinjer för LOD (Lokal       
Hantering av Dagvatten) på plats närmast källan, t.ex. på 
den egna tomten/fastigheten. Kopplat till lokalgator kan 
t.ex. svackdiken användas för att hantera flöden och rening 
av tillkommande vägdagvatten. I kommande detaljplane-
skede bör frågan om dagvatten utredas.

Gestaltningsprinciper
Det är stadsbildsmässigt önskvärt att bebyggelsen närmast 
Granhammarsvägen är sammanhängande och bidrar till att 
skapa ett gaturum. Därför bör tillkommande bebyggelse 
vara åtminstone mellan två och tre våningar närmast Gran-
hammarsvägen. Om flerbostadshus planeras bör de placeras 
längs Granhammarsvägen. Cirka 100 nya småhusbostäder 
kan tillskapas inom området.

Konsekvenser
Grundläggning inom morän- och bergområden kan ske     
direkt i mark utan några särskilda förstärkningsåtgärder. I 
det fuktiga området behöver troligen marknivån höjas. Före 
höjning, vid nybyggnation av hus, måste leran grävas ut och 
ersättas av kvalificerade massor.

Den befintliga skogen som måste tas bort på tomt- och      
gatumark har visst naturvärde. Genom sin närhet till det  
blivande naturreservatet har skogen ett stort värde ur  re-
kreationssynpunkt som försvinner genom utbyggnaden.

Framtida utredningar
• Trafikbuller
• Geoteknik
• Trädinventering närmast Granhammarsvägen
• Våtmark/sumpskog
• Dagvatten

Område A
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Utdrag ur programkarta. Förslag till bebyggelseplacering inom område A med kedjehus, radhus och villor om två till tre 
våningar samt möjlighet till flerbostadshus om fyra till sex våningar närmast Granhammarsvägen
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meter på vardera sida) är planerad mellan område B
och område C. På område B utgörs den 10 meter breda zo-
nen av 7 meter gatuområde och 3 meter dike/trädplantering 
eller sparad natur. Inom område C utgörs den 10 meter bre-
da zonen av sparad natur.

Gator
Området är tänkt att anslutas till Pettersbergsvägen som 
går väster om vattentornet. I detta fall bildas en enklav med    
endast en in- och utfart till Pettersbergsvägen. 

Dagvatten
Området är beläget inom den sekundära zonen för  Östra 
Mälarens vattenskyddsområde. Hantering av dagvatten    
avses ske enligt kommunens riktlinjer för LOD (Lokal  
Hantering av Dagvatten) på plats närmast källan, t.ex. på 
den egna tomten/fastigheten. Kopplat till lokalgator kan 
t.ex. svackdiken användas för att hantera flöden och rening 
av tillkommande vägdagvatten. I kommande detaljplane-
skede bör frågan om dagvatten utredas. 

Gestaltningsprinciper
Området ska bebyggas med markbostäder såsom t.ex. fri-
stående villor, radhus eller kedjehus om en till två våningar 
med en förhållandevis låg exploateringsgrad. Cirka 40 nya 
småhusbostäder kan tillskapas inom området.

Konsekvenser
Förutsättningarna för grundläggning är bra inom större de-
len av området och grundläggning kan ske i morän- och 
bergområden utan förstärkningar. Inom områden med våt-

mark/sumpskog bedöms lerans mäktighet vara måttlig. 
Eventuellt kan åtgärder som urgrävning och återfyllning 
med kvalificerade massor vara nödvändigt innan grund-
läggning kan ske.

Den befintliga skogen som måste tas bort på tomt- och ga-
tumark har visst eller högt naturvärde. Genom sin närhet 
till det blivande naturreservatet har skogen ett stort värde ur 
rekreationssynpunkt som försvinner genom utbyggnaden. 
Värdet ur rekreationssynpunkt har dock minskat genom att 
skogen i områdets sydöstra del redan är avverkad.

Framtida utredningar
• Geoteknik
• Våtmark/sumpskog
• Dagvatten

Vision
Området ska användas för bostadsändamål med primärt 
markbostäder, såsom fristående villor, radhus och kedjehus. 
Placering och lokalisering av bebyggelse bör med fördel 
likna nu pågående byggnation i närområdet samt att bebyg-
gelsen anpassas efter befintlig topografi. Området kan ut-
formas som ett grannskapskvarter där gröna stråk genom 
området binder ihop naturreservatet med entrén ut mot det 
kommande köpcentrat och Granhammarsvägen. Närheten 
till naturreservatet med rekreations- och naturmiljöer bör i 
bebyggelsens placering hanteras varsamt så att ett respekt-
avstånd ges till naturreservatet.

Allmänt
Område B är lokaliserat väster om Pettersbergsvägen och 
vattentornet samt norr om den pågående utbyggnaden av 
bostäder vid Norrbodavägen. Väster om området ligger Ör-
nässjön samt det planerade naturreservatet. 

Markberedning
Område B är oexploaterat och utgörs av skogsmark med 
morän och berg i dagen. Ett relativt omfattande stråk i nord-
sydlig riktning med våtmark/sumpskog sträcker sig in i om-
rådet. Området är rikt topografiskt varierat och marknivån 
kommer delvis att behöva förändras innan tillkommande 
bebyggelse kan etableras. Stor vikt har dock lagts på att 
placera bebyggelsen efter de topografiska förutsättningarna 
utan att sådana ingrepp behövs.

En tänkt grön- och bebyggelsefri zon om cirka 20 meter  (10 

Område B
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Utdrag ur programkarta. Förslag till bebyggelseplacering inom område B med kedjehus, radhus och villor om en till två 
våningar
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Pettersbergsvägen och Mätarvägen byggts ut skapas ännu 
en tvärgående förbindelse under motorvägen som kopplar 
samman verksamhetsområdena på båda sidor av E18.

Dagvatten
Området är beläget inom den sekundära zonen, Östra Mäla-
rens vattenskyddsområde.

Hantering av dagvatten avses ske enligt kommunens rikt-
linjer för LOD (Lokal Hantering av Dagvatten) på plats 
närmast källan, t.ex. på den egna tomten/fastigheten. I 
handelsområdet söder om aktuellt område föreslås damm 
och utjämningsmagasin. Kopplat till lokalgator kan t.ex. 
svackdiken användas för att hantera flöden och rening av 
tillkommande vägdagvatten. Vid ytor för godshantering 
bör dagvattnet renas, t.ex. genom utjämnings- och avsätt-
ningsmagasin som betjänar hela ytan eller av mindre re-
ningsanläggningar (exempelvis prefabricerade olje- och 
slamavskiljare) som placeras före ett utjämningsmagasin.  I 
kommande detaljplaneskede bör frågan om dagvatten utre-
das.

Gestaltningsprinciper
Verksamhetsområdet ska ha sin storskaliga utsida mot väg 
E18 för att markera entrén till Kungsängen. Ett rimligt ex-
ploateringstal för verksamhetsområdet föreslås vara 0,6 
(byggnadsarea per fastighetsarea) samt en högsta totalhöjd 
om cirka 16 meter. Höjden är tänkt att samspela med den 
reglering av byggnadshöjd som finns i angränsande planer 
för Norrboda handelsområde. 

Vision
Området ska användas för verksamhetsändamål med inrikt-
ning mot småskalig icke störande industri samt handel och 
kontor. Fokus för områdets utveckling ska ligga på bebyg-
gelsens utformning mot väg E18 samt Pettersbergsvägen, 
särskilt då området utgör en visuell entré till Kungsängen 
sett från väg E18.

Gemensamt för hela verksamhetsområdet är att de företag 
som kommer att etablera sig inte medför störande verk-
samheter med hänsyn till det närbelägna bostadsområdet 
B. Störningar i form av tung trafik, buller, damning, strål-
kastarljus och liknande måste hållas på en rimlig nivå.

Allmänt
Område C är beläget i direkt anslutning till och söder om 
väg E18. Den utbyggda Pettersbergsvägen passerar genom 
området.

Markberedning
Område C är oexploaterat och utgörs av skogsmark med 
morän och berg i dagen. I områdets sydvästra del finns våt-
mark/sumpskog. Området är rikt topografiskt varierat och 
kommer till stora delar att behöva jämnas ut innan tillkom-
mande bebyggelse kan etableras, särskilt då större verksam-
hetsbyggnader behöver en anpassad och jämn marknivå.

Gator
Området är tänkt att angöras från Pettersbergsvägen och 
kunna nås från norr via Örnäsvägen och söderifrån via 
Granhammarsvägen. När den nya lokalgatan mellan 

Utformning av skyltning ska ske med hänsyn till områdets 
exponerade läge. Skyltning ska anpassas efter Utvecklings-
program för Brunna industriområde (2008-02-04) samt   
Gestaltningsprogram för Brunna Park (2014-02-12) till dess 
att det nya skyltprogrammet för Upplands-Bro kommun är 
godkänt som då blir styrande. Skyltar ska samspela med ar-
kitekturen och gestaltningen av byggnaderna. Företags- och 
reklamskyltar ska utformas så att de inte dominerar över 
byggnader och landskap och ha en tydlig koppling till verk-
samheten på fastigheten. Trafiksäkerhetsåtgärder ska vägas 
in vid utformning och placering av skyltar som är synliga 
från E18. Därför får skyltar inte vara rörliga, budskaps-
växlande eller bländande. Vattentornet är en tydlig solitär 
och ska få dominera i landskapet inom programområdet.       
Detta påverkar både tillkommande skyltning och be-
byggelse inom programområdet.

Konsekvenser
Förutsättningarna för grundläggning är bra inom större    
delen av området och grundläggning kan ske i morän- och 
bergområden utan förstärkningar. Inom områden med våt-
mark/sumpskog bedöms lerans mäktighet vara måttlig. 
Eventuellt kan åtgärder som urgrävning och återfyllning 
med kvalificerade massor vara nödvändigt innan grund-
läggning kan ske.

Den befintliga skogen som måste tas bort på tomt- och ga-
tumark har lågt eller visst naturvärde. Skogens värde ur 
rekreationssynpunkt är begränsad dels genom närheten till 
trafikbuller från väg E18 och dels genom att ett betydande 
skifte i omårdets mitt redan har avverkats. Vid utbyggnad 

Område C
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Utdrag ur programkarta. Förslag till användning inom område C, bestående av verksamheter/icke störande småindustri

av verksamhetsområdet kommer i stort sett all vegetation 
att försvinna utom mot områdets gränser där visst insyns-
skydd bör eftersträvas, samt träd ut mot väg E18.

Framtida utredningar
• Geoteknik
• Dagvatten
• Våtmark/sumpskog
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Vision
Området ska användas för bostadsändamål med primärt 
markbostäder, t.ex. radhus och friliggande småhus om cirka 
två till tre våningar. Byggnadernas placering bör göras med 
hänsyn till landskapet, befintlig bebyggelse samt rådande 
bullersituation för att uppnå  ett gott mikroklimat.

Tillskottet av bostäder skulle kunna bidra till utveckling av 
de målpunkter som finns i anslutande område E, dvs. sylt-
fabriken och hästanläggningen. 

Allmänt
Området D är beläget söder om och invid väg E18.

Markberedning
Området utgörs av befintlig åker/änsgmark med en täck-
dikad lågpukt som sträcker sig genom områdets mitt i 
öst-västlig riktning. Ett antal småhus på ofri grund (ej av-  
styckade fastigheter) ligger mellan E18 den parallella grus-
vägen, nuvarande Örnäsvägen.

Den öppna byggbara (åker)marken har små höjdskillnader 
och den tillkommande bebyggelsen kräver inga stora nivå-
förändringar.

Gator
Området är tänkt att anslutas via den befintliga Örnäsvä-
gen samt en förlängning av Pettersbergsvägen söderifrån.     
Området får därmed två tillfarter.

Dagvatten
Området är beläget inom den sekundära zonen, Östra       
Mälarens vattenskyddsområde.

Hantering av dagvatten avses ske enligt kommunens rikt-
linjer för LOD (Lokal Hantering av Dagvatten) på plats   när-
mast källan, t.ex. på den egna tomten/fastigheten.  Kopplat 
till lokalgator kan t.ex. svackdiken användas för att hantera 
flöden och rening av tillkommande vägdagvatten. I kom-
mande detaljplaneskede bör frågan om dagvatten utredas.

Gestaltningsprinciper
Utan bullerskydd bör ett femtiotal småhusenheter kunna 
uppföras på den nuvarande öppna åker/ängsmarken., då 
som sammanbyggda radhus mot väg E18 för att skapa 
skydd mot trafikbuller. Om bullerskydd anordnas (förslags-
vis bullervall längs väg E18) kan en radby/klungby placeras 
på åker/ängsmarken. Längre upp i skogsmarken (söderut i 
förhållande till väg E18) på mark som redan idag ligger ut-
anför bullerstört område kan bebyggelse på temat ”Hus i 
skog” placeras.

Konsekvenser
Delområdet utgörs av hagmark eller åkermark kring Örnäs 
gård. Hagmarken och åkermarken består till största delen 
av lera med inslag av berg och fastjordskullar. Inom ler-
områden kan grundläggning av enklare bebyggelse i form 
av villor och radhus normalt ske direkt i mark utan några 
större åtgärder. Tyngre byggnader i flera plan bedöms kunna 
behöva grundförstärkning med pålar, sannolikt slagna till 
fast botten. 

Det öppna landskapsrummet i område D ingår som en viktig 
del av upplevelsen av odlingslandskapets kulturmiljö. Vid 
utbyggnad av nya bostäder ska dessa anpassas efter befint-
ligt landskap och ta stöd i det befintliga skogsbrynet i söder.
Område D ligger delvis som ett lås för framkomlighet    
mellan det blivande naturreservatets östra och västra sidor 
om Örnässjön. Vid utformningen av den nya bebyggelsen 
är det viktigt att se till att gång-, cykel- och ridvägar kan få 
en enkel och obehindrad passage förbi/genom bebyggelsen 
utan en upplevd känsla av konflikt med de boende.

Den odlade marken karaktäriseras av ett mycket begränsat 
växt- och djurliv och har därför lågt naturvärde.

Bullernivån från fordonstrafiken på väg E18 överskrider re-
kommenderade riktvärden inom så gott som hela det
föreslagna området för nya bostäder. Den ekvivalenta 
(medel) ljudnivån ligger i intervallet 55-60 dB(A).  För att 
få godtagbara ljudnivåer vid fasad krävs att bebyggelsen 
orienteras så att en skärmverkan uppstår mot motorvägen 
och en tystare och trivsammare utomhusmiljö uppnås inom 
själva bostadsgruppen.

En alternativ lösning är att bygga bullerskydd längs vägen. 
Med ett 3,5 m högt bullerskydd längs E18 kan trafikbullret 
sänkas med ca 5 dB(A) inom området. I så fall krävs inga 
särskilda hänsyn vid utplacering av byggnader eller spe-
ciella utformningskrav på de enskilda byggnaderna. Detta 
kan eventuellt också möjliggöra avstyckning av  de hus som 
idag står på ofri grund norr om Örnäsvägen.

Område D
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Utdrag ur programkarta. Förslag till bebyggelseplacering inom område D med kedjehus, radhus och villor om en till två 
våningar.

Framtida utredningar
• Trafikbuller
• Geoteknik
• Dagvatten
• Strandskydd
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Vision
Området ska användas och bevaras med utgångspunkt från 
de befintliga byggnaderna och målpunkterna i syltfabriken, 
herrgården samt hästgården.

Utveckling bör ske av tillgängliga stråk mot Leijondals 
naturreservat. Befintlig bebyggelse bör fortsättningsvis         
användas för att kunna inrymma dagens och eventuellt nya 
tillkommande verksamheter.

Inga bebyggelsetillskott för bostäder eller verksamheter 
i någon större omfattning avses men tillägg till befintlig      
bebyggelse kan med fördel göras.

Allmänt
Område E är beläget söder om väg E18 invid Örnässjöns 
norra strand.

Området omfattar odlingslandskapet närmast Örnäs Herr-
gård med själva herrgården, småhus på ofri grund, eko-
nomibyggnader med hästverksamhet, ridbanor, hagar, åkrar 
och ängar, en vacker allé och en industribyggnad (tidigare 
syltfabrik) på egen fastighet närmast Örnässjön. Hag-    
marken och åkermarken utgörs till största delen av lera med 
inslag av berg och fastjordskullar. 

Markberedning
Ingen markberedning av större omfattning avses.

Gator
Befintlig vägar inom området förstärks för att möjlig-

göra trafik under väg E18 samt söderut till övriga delar av       
programområdet.

Dagvatten
Området är beläget inom den sekundära zonen, Östra       
Mälarens vattenskyddsområde.

Hantering av dagvatten avses ske enligt kommunens rikt-
linjer för LOD (Lokal Hantering av Dagvatten) på plats  
närmast källan, t.ex. på den egna tomten/fastigheten. 

Gestaltningsprinciper
Eventuella tillskott till befintliga byggnader inom om-        
rådet kan göras för att utveckla befintliga verksamheter.

Tillskott av begränsad omfattning bör kunna prövas genom 
förhandsbesked/bygglov utan krav på detaljplaneläggning.

Konsekvenser
Område E rymmer stora kulturvärden och utgörs av den 
centrala delen av odlingslandskapet kring Örnäs herrgård. 
Kommunen strävar efter att bevara herrgårdens och dess 
närmaste omgivning i så stor utsträckning som möjligt vid 
kommande exploatering. Vid utbyggnad av bostäder inom 
område D kan dock landskapsbilden förändras då tätorten 
Kungsängen kommer närmre herrgården, som tappar sin 
särställning som självklar medelpunkt. Herrgården kan då 
bli del i det moderna stadslandskapet och reduceras till ett 
kulturhistoriskt intressant objekt. Odlingslandskapet mins-
kar i omfattning och kopplingen till herrgården blir mindre 
tydlig.

Vid kompletteringar med ny bebyggelse till befintliga verk-
samheter inom område E måste hänsyn tas till kulturland-
skapet så att negativ påverkan i största möjliga mån und-
viks.

Område E liksom område D ligger mellan det blivande     
naturreservatets östra och västra sidor om Örnässjön. Det 
är viktigt att se till att gång-, cykel- och ridvägar kan få en 
obehindrad passage genom området. 

I samband med utredningen om naturreservatet framhålls att 
den naturliga entrépunkten till naturreservatet är vid    Ör-
näs. Inom område E ska finnas plats för parkering för   bilar 
och cyklar samt toalett för besökande till  naturreservatet. 
Det befintliga 6 km motionsspåret ska finnas kvar med så 
lite förändringar som möjligt.

Område E
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Utdrag ur programkarta. Förslag till användning inom område E. Kopplingar till naturreservat ska säkerställas, viss ut-
veckling av befintliga verksamheter kan ske
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Etapputbyggnad
För att kvartersmarken ska kunna vara byggbar måste 
infrastrukturen vara utbyggd i sådan omfattning att de nya 
tomterna kan försörjas med väg, vatten och avlopp.

Exploateringsekonomi
Planavtal ska i kommande detaljplaneskede upprättas med 
fastighetsägare inom programområdet.

Kostnader för infrastrukturinvesteringar fördelas mellan 
berörda parter. Principen är att den som har nytta av en de-
taljplan ska bekosta de åtgärder som krävs. I detta område 
kan kostnader uppstå för ny infrastruktur, bullerskärm och 
dagvattenanläggningar. En gatukostnadsutredning kommer 
att göras för tillkommande bebyggelseområden och ex-
ploateringsavtal tecknas i respektive framtida planärende.

Tekniska åtgärder
Samtliga fastigheter ansluts till det kommunala va-nätet. 
Ledningar förläggs i gata. Koppling till kommunens va-nät 
ska utredas vidare i detaljplaneskedet. Anläggningsavgift 
för vatten och avlopp debiteras enligt kommunens VA-
taxa. 

Fastighetsrättsliga åtgärder
Markbyten och förvärv avses ske i den omfattning som blir 
nödvändigt för att kommunen som huvudman för allmän 
platsmark i detaljplaner och ansvarig för markexploatering-
en av allmän platsmark ska kunna genomföra den tänkta 
utbyggnaden inom programområdet.

PROGRAMFÖRLAGETS FÖRENLIGHET 
MED ÖVERSIKTSPLAN (ÖP) OCH MILJÖ-
BALKEN (MB)

Förenlighet med ÖP
Detaljplaneprogrammet överensstämmer med intentionerna 
i ÖP 2010 när det gäller avrundning av bostadsbebyggelsen 
i Norrboda-Tibbleskogen och Örnäs mot det blivande natur-
reservatet vid Lillsjön-Örnässjön, liksom kopplingar för att 
säkerställa Görvälnkilens och naturreservatets värden med 
gång-, cykelvägar och hänsynstagande till kulturlandskapet 
vid Örnäs.

Förenlighet med MB kap 3,4 och 5
Detaljplaneprogrammet är förenligt med miljöbalkens be-
stämmelser om hushållning med mark- och vattenområden, 
berörs inte av några riksintresseområden och medför inte att 
miljökvalitetsnormer för luft eller vatten överskrids.

Del 3 - GENOMFÖRANDE


